
Szeroka gama 
niskoinercyjnych głowic 
termostatycznych z 
czujnikiem cieczowym

Zawory powrotne regulacyjne 
z gwintem wewnętrznym lub 
gwintem na złączkę zaciskową 
skręcaną. Dostępne również w 
wersjach ozdobnych

Elektroniczny             
podzielnik kosztów ciepła z 
bezprzewodową transmisją 

danych M-Buss

Zawory grzejnikowe termostatyczne 
z nastawą wstępną lub bez nastawy 

wstępnej dla instalacji jedno i 
dwururowych. Dostępne również w 

wersjach ozdobnych chromowanych

Grzejniki: pośredni pomiar energii                
cieplnej i podzespoły
Podzielniki kosztów ciepła, głowice termostatyczne, zawory termostatyczne i zawory powrotne, 
odpowietrzniki, korki i akcesoria do grzejników

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

E001PL

PRODUKTY

ENERGY MANAGEMENT





Od początku działalności firmy energia jest 
naszą pasją. Świadczy o tym również nasz 
firmowy kolor - „energetyzująca” czerwień 
oraz motto firmy: WATER E-(energia)-MOTION.                                                 
Dla firmy Giacomini zarządzanie energią to 
komponenty do optymalizacji zużycia energii, 
pomiaru i jej rozliczania oraz dystrybucji gorących i 
zimnych cieczy.
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Pośredni
pomiar energii cieplnej

Również w budynkach, w których instalacje 
grzejnikowe opierają się na tradycyjnych pionach 
instalacyjnych, koszty ogrzewania można podzielić 
według rzeczywistego zużycia, zgodnie z 
europejskimi dyrektywami i krajowymi przepisami 
dotyczącymi modernizacji energetycznej 
budynków.

Dzięki powiązaniu każdego grzejnika z indywidualną 
regulacją temperatury za pomocą zaworów 
termostatycznych i rozliczeniu zużycia za pomocą 
naszego elektronicznego podzielnika ciepła, również 
tradycyjne instalacje mogą zostać poddane modernizacji 
energetycznej i dostosowane do wymogów w zakresie 
komfortu i efektywności energetycznej. 

Elektroniczny podzielnik kosztów 
ogrzewania GE700 pozwala na 
wiarygodny pomiar zużytej energii 
przekazywanej z grzejnika do otoczenia. 
Uzyskane dane przekazywane 
są za pomocą fal radiowych - z 
zachowaniem bezpieczeństwa 
danych i bez szkody dla zdrowia - do 
urządzeń pomiarowych znajdujących 
się  poza mieszkaniem. Szeroka gama 
elementów montażowych i akcesoriów 
pozwala zainstalować te urządzenia 
na wszystkich najpopularniejszych 
grzejnikach dostępnych na rynku (str. 5).

Kompletna gama urządzeń 
elektronicznych Wireless M-Bus do 
zarządzania danymi o zużyciu energii, 
pozyskanymi przez podzielnik. Odbiór 
danych o zużyciu energii odbywa 
się poza mieszkaniem za pomocą 
fal radiowych, w sposób bezpieczny, 
niezawodny i ciągły, przy poszanowaniu 
prywatności lokatorów (str. 6).

Pośrednie rozliczanie energii opiera 
się na indywidualnej termoregulacji 
zaworów termostatycznych 
zamontowanych na grzejnikach. 
Głowice termostatyczne - które 
mogą być dostosowane do potrzeb 
użytkownika - zapewniają precyzyjne 
precyzyjne sterowanie temperaturą 
w każdym pomieszczeniu w prosty, 
niezawodny sposób, gwarantując 
komfort i oszczędność energii.
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Wyprodukowany zgodnie z normą  
UNI EN 834 przy wykorzystaniu dwóch 
czujników 1  do pomiaru temperatury 
grzejnika i do pomiaru temperatury 
pomieszczenia. Zainstalowana plomba 
zabezpieczająca i alarm, zapobiega 
przed nieupoważnioną ingerencją lub 
próbą demontażu. Sześciocyfrowy 
wyświetlacz 2  do ewentualnego 
bezpośredniego odczytu, interfejs 
optyczny do programowania/odczytu, 
akumulator litowy o przedłużonej 
żywotności (standardowo 10 lat).

Kompletna gama elementów  
mocujących dla każdego rodzaju 
grzejnika.

Sterowany radiowo 
podzielnik kosztów 
ciepła GE700

Elementy mocujące
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Podzielniki kosztów ogrzewania i 
bezprzewodowe urządzenia Wireless 
M-Bus do zarządzania danymi 
umożliwiają przesłanie danych 
korzystając z częstotliwości 868 
MHz (Europejskie pasmo ISM). Dane 
dotyczące zużycia można odczytać 
na dwa sposoby:  1  scentralizowany 
(zdalny) lub  2  “Walk-by”, za pomocą 
przenośnego terminalu obsługiwanego 
przez uprawnionych pracowników.

1

Koncentrator i nadajnik

Bezprzewodowy odbiornik USB

Anteny 
i koncentratory

2



A

G

Zalety pomiaru pośredniego

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi 
modernizacji energetycznej istniejących budynków

Odczyt danych przyjazny dla użytkownika: dane o 
zużyciu mogą być przesyłane za pomocą fal radiowych i 
odczytywane poza mieszkaniem

Komfort i oszczędność energii dzięki indywidualnej 
termoregulacji

Rozliczanie rzeczywistego zużycia motywuje 
użytkowników do unikania strat cieplnych i regulacji 
temperatury pomieszczeń dostosowanych do swoich 
faktycznych potrzeb, co przedłoży się korzyścią dla 
środowiska i rachunku za energię

Mieszkańcy mogą precyzyjnie zarządzać temperaturą 
w poszczególnych pomieszczeniach, w zależności od 
potrzeb

Rachunki za energię odzwierciedlają faktyczne 
zużycie1:1

7 |6



ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Armatura grzejnikowa

Firma Giacomini oferuje armaturę grzejnikową 
przeznaczoną do najbardziej tradycyjnych urządzeń 
do ogrzewania pomieszczeń. Jesteśmy uznanymi 
specjalistami w zakresie produkcji zaworów, 
zaworów powrotnych, głowic termostatycznych 
oraz innych akcesoriów wymaganych do obsługi 
instalacji grzewczej.

Kompetencja techniczna, niezawodność 
produkcji, szeroka gama wyrobów - to cechy, które 
umożliwiają nam łatwe wyposażenie wszystkich 
rodzajów grzejników, zarówno w nowych 
instalacjach, a także inwestycjach polegających na 
modernizacji energetycznej. 

Szeroka gama głowic termostatycznych o niskiej histerezie 
z czujnikiem cieczowym, do automatycznej regulacji i 
sterowania temperatury grzejnika i pomieszczenia.
Automatyczna regulacja przepływu czynnika w grzejniku w 
oparciu o ustawioną wartość, zapewnia optymalny komfort 
i oszczędność energii. Dostępne modele głowic pozwalają 
na montaż do dedykowanych zaworów termostatycznych 
Giacomini oraz zaworów innych producentów.

Nowy produkt do zaworów grzejnikowych Giacomini 
elektroniczna głowica chronotermostatyczna. Technologicznie 
zaawansowane urządzenie o długim okresie eksploatacji, ciche 
i kompaktowe. Przyciski funkcyjne, pokrętło regulacyjne oraz 
wyświetlacz LCD zapewniają łatwe programowanie tygodniowe,  z 
różnymi zakresami dziennymi (tryb dziennej aktywności) i trzema 
różnymi nastawami temperatur: tryb komfortowy, ekonomiczny/
nocny oraz antyzamarzaniowy.
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1  Zwory z opcją termostatyczną (z regulacją wstępną 
lub bez) 2  zawory ręczne, zawory powrotne: wszystkie 
powyższe produkty dostępne w różnych konfiguracjach 
i rozmiarach, umożliwiających instalację na większości 
grzejników dostępnych na rynku.
W ofercie również 3  zawory ozdobne chromowane - 
polerowane do zastosowań z grzejnikami łazienkowymi 
(str.15).

Szeroki asortyment zaworów ręcznych oraz zaworów z 
opcją termostatyczną do instalacji 4  jednorurowych
i 5  dwururowych (str.14).
Uniwersalnym rozwiązaniem dla projektów modernizacji 
energetycznej jest zawór mikrometryczny z regulowanym 
pokrętłem ręcznym i opcją termostatyczną.

Gama naszych produktów obejmuje także ręczne 6  i 
automatyczne  7  odpowietrzniki grzejnikowe 8 ,  
akcesoria takie jak rozety czołowe 9  oraz przedłużki 
teleskopowe do półśrubunków 10  (str.16).
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Dzięki specjalnej konstrukcji 
zapewniającej niski poziom 
histerezy, szybki czas reakcji, 
ograniczony wpływ na temperaturę 
czynnika grzewczego i różnicę 
ciśnień, głowice termostatyczne 
Giacomini zapewniają wysoką 
efektywność energetyczną.

Zawory wyposażone w estetyczne 
białe pokrętło z błyszczącego 
tworzywa ABS 1  do ręcznego 
sterowania lub z osłoną montażową 
2  z możliwością obsługi zaworu na 

etapie montażu i prób instalacji.

Wewnątrz mechanizmu zaworu 
z opcją termostatyczną znajduje 
się 3  jednolity trzpień ze stali 
nierdzewnej, który znacznie 
zmniejsza odkładanie się osadów 
wapiennych i w związku z tym 
obniża ryzyko zablokowania 
trzpienia.
W przypadku ewentualnego 
uszkodzenia możliwa jest 
wymiana wkładki bez konieczności 
opróżniania instalacji, za pomocą 
klucza R400. 4  

Efektywność 
energetyczna głowic 
termostatycznych

Elementy
spełniające 
wszystkie potrzeby

Wkładka z systemem 
zapobiegającym 
blokowaniu
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Zawory podłączane są do 
grzejnika za pomocą śrubunku z 
samouszczelniającym stożkowym 
zakończeniem TG wykonanym z 
materiału elastomerowego. Trwałe 
połączenie można wykonać bez 
konieczności stosowania konopi, 
past lub innych materiałów 
uszczelniających -  szybki i 
niezawodny sposób szczelnego i 
trwałego połączenia. Do montażu 
wystarczy zastosować moment 
obrotowy nieprzekraczający 25 Nm.

Dzięki specjalnej wkładce zawory 
serii PTG można wstępnie 
wyregulować, aby uzyskać 
projektowaną stratę ciśnienia, 
zapewniając w ten sposób 
skuteczne zrównoważenie obwodu.

Możliwość montażu w 
instalacjach jednorurowych, jak 
i dwururowych, co ułatwia pracę 
instalatora. Ponadto obrotowe 
mocowanie pokrętła zapewnia 
maksymalną elastyczność i 
regulację zainstalowanej głowicy 
termostatycznej.

Śrubunek z  
samouszczelnieniem TG

Zawory z regulacją 
wstępną

Uniwersalny 
zawór R304T 
do instalacji 
jedno i 
dwururowych
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Komfort i oszczędność energii dzięki indywidualnej 
termoregulacji temperatury

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji polegających na 
modernizacji energetycznej

Atrakcyjne wzornictwo i materiały najwyższej jakości

Zalety zaworów termostatycznych

   



Katalog

Zawory z opcją termostatyczną,  
i zawory powrotne

kod R421TG

kod R14TG

kod R422TG

kod R15TG

kod R401TG

kod R402TG

kod R431TG

kod R29TG

kod R432TG

kod R31TG

kod R411TG

kod R412TG

kod R435TG

kod R403TG
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Zawory z opcją termostatyczną, 
i regulacją wstępną

kod R401PTG

kod R402PTG

kod R411PTG

kod R412PTG

kod R415PTG

Zawory ręczne i zawory
z opcją termostatyczną
do instalacji jedno i dwururowych

kod R304T

kod R440N

kod R356B1

kod R357B1

kod R358B1

kod R437N

kod R356M1

kod R357M1

kod R358M1

kod R324N

   



Zawory ozdobne do grzejników 
łazienkowych 
(chromowane - polerowane)

kod T439L

kod T431C

kod T29C

kod T432C

kod T31C

kod T25C

kod T27C

kod T357M

kod T358M

Głowice termostatyczne kod R470

kod T470

kod R468C

kod R462

kod R463

kod R462L
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Siłowniki termoelektryczne kod R473

kod R473M

kod R478

kod R478M

Pakiet grzejnikowy do 
modernizacji energetycznej

kod
R470F
bez podzielnika kosztu 

kod
R470A
bez podzielnika kosztu

Akcesoria grzejnikowe 
(odpowietrzniki, korki)

kod R200

kod R66A

kod R90

kod R92

kod R173

   



Podzielniki kosztów ciepła do 
pomiarów pośrednich oraz 
akcesoria

kod GE700

kod GE700-1

kod GE700-2

kod GE552W
Koncentrator i 
bezprzewodowy 
nadajnik danych

Bezprzewodowy 
odbiornik danych 
USB

Oprogramowanie 
dla podzielników 
kosztów ciepła i 
bezprzewodowej 
centralizacji danych

Wzmacniacz 
bezprzewodowego 
sygnału
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 Giacomini Sp. z o.o. 
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń

Tel. (+48) 56 646 20 40 polska@giacomini.com

G I A C O M I N I . C O M

• Zawory i zawory powrotne 
• Głowice termostatyczne 
• Odpowietrzniki 
• Akcesoria grzejnikowe

• Podzielnik kosztu ciepła 
• Koncentrator danych
• Nadajnik
• Odbiornik

Grzejniki: pośredni pomiar energii i elementy
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